
التهوية ومكّيف الهواء
كجزء من تقييم املخاطر الخاص بك، يتطلب القانون من جميع أصحاب العمل التأكد من وجود القدر الكايف من الهواء النقي يف جميع املناطق 

املغلقة من مكان العمل. إن تضمني الهواء النقي )باإلضافة إىل طرق التخفيف األخرى مثل اليدين والوجه واملسافة( أثناء إعادة الفتح، يقلل 
من خطر انتقال العدوى ويساعد عىل جعل مكان عملك/عملك آمنًا ضد انتشار فريوس كوفيد. 

القائمة املرجعية األساسية

فهم سبب أهمية الهواء النقي/التهوية. من املمكن أن يساعد السماح بدخول الهواء النقي إىل األماكن الداخلية يف إزالة   R
الهواء الذي يحتوي عىل جزيئات فريوسية وتخفيفه ومنع انتشار فريوس كورونا )كوفيد-19(. عندما يتنفس شخص مصاب 

بالفريوس أو يتحدث أو يسعل أو يعطس، فإنه يطلق جزيئات تحتوي عىل الفريوس – ومن املمكن أن يظل الرذاذ اليسري منترًشا 
يف الهواء. إذا استنشق شخص ما الجزيئات الفريوسية هذه، فقد يصاب بالعدوى.

مراعاة التهوية الطبيعية. اسمح بتدفق الهواء النقي عرب األبواب والنوافذ وفتحات التهوية النظيفة التي يمكن فتحها جزئيًا   R
أو كليًا. بل إن فتح الباب ملدة 10 دقائق كل ساعة سيحدث فرًقا. 

مراعاة التهوية امليكانيكية. استخدم املراوح والقنوات لجلب الهواء النقي من الخارج. هل التهوية امليكانيكية مضبوطة عىل   R
املستويات القصوى وتتم صيانتها جيًدا؟ 6 تغيريات للهواء يف الساعة )6ACH( معدل جيد.

فكر يف جميع املساحات داخل مكان عملك/عملك. انظر إىل جميع املساحات الداخلية بما يف ذلك غرف املوظفني أو   R
املراحيض. 

كم عدد األشخاص الذين يستخدمون كل منطقة يف نفس الوقت؟ وكم يستغرق ذلك؟ يزداد الخطر إذا كانت املنطقة   R
سيئة التهوية ويشغلها أكثر من شخص واحد. فكلما زاد الوقت الذي يتم قضائه يف منطقة ما زاد الخطر. يجب أن تحد من 

عدد األشخاص يف جميع مناطق مكان عملك ولكن خاصة يف األماكن الصغرية / املغلقة - ملاذا ال تستخدم الالفتات إلظهار الحد 
األقىص لعدد األشخاص املسموح به يف نفس الوقت؟ قم بتشجيع األشخاص عىل قضاء وقت أقل يف املناطق املزدحمة مثل غرف 

املوظفني.

ما هي املهام / األنشطة التي تحدث يف كل منطقة؟ إذا كان النشاط ينطوي عىل تنفس أعمق )مجهود بدني، تصايح،(   R
يتعني القيام بهذه األنشطة يف أماكن ذات تهوية كافية، أو نقلها إىل مكان آخر )عىل سبيل املثال يف الخارج( أو من خالل العمل 

بمفردك 

هل تؤثر أي من خصائص مكان عملك عىل التهوية؟ يمكن لآلالت أو املعدات الكبرية أن تمنع توزيع الهواء – فكر يف كيفية   R
تحسني تدفق الهواء إذا كان األمر كذلك.

ال تستخدم مراوح مكتب أو سقف يف مناطق سيئة التهوية – فهي لن تنرش إال الجزيئات الفريوسية  R

هل لديك نظام تهوية معقد؟ قد يكون هذا هو الحال يف بعض املباني القديمة أو املباني ذات الطوابق املتعددة أو حيث يتم   R
تصميم األنظمة ملجال تصنيع املنتجات. إذا كان األمر كذلك، يمكنك االطالع عىل اإلرشادات من "املعهد املعتمد ملهنديس خدمات 
البناء )CIBSE("، أو قد تحتاج إىل الحصول عىل مهندس تهوية لتقديم مشورة متخصصة بشأن النظام الذي تحتاجه لتقليل 

 https://www.cibse.org/coronavirus-covid-19/emerging-from-lockdown .أي مخاطر عدوى محتملة

تحدث إىل فريقك حول أهمية السماح بدخول الهواء النقي ووّضح لهم بعض الطرق العملية للقيام بذلك.  R



 يتوفر املزيد من املعلومات من خالل HSE )إدارة الصحة والسالمة( 
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-and-machinery/air-conditioning-and-

 ventilation/index.htm

 BEAMA يمكن لرشكات الضيافة استخدام هذا الرسم البياني املفيد من خالل 
https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/beama-covid-19-ventilation-guidance-

 infographic--hospitality-.html
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